havaland›rma sisteminde
biri mi var?

Ortaklar›m›za
DikkaT
Binalar›m›z›n bodrumlar›nda, çat›larda, duvarlarda, havaland›rma sisteminde yuvalanm›ﬂ gizli
bir dünya var. Kanalizasyon borular›, su tesisat›, klimalar, havuzlar, f›skiyeler…
Birçok canl›n›n yaﬂad›¤›, hatta yaﬂam›m›za ortak oldu¤u yerler. Bunlar›n bir k›sm›n›n
bize pek bir zarar› yok, bir k›sm› zararl›; ama çok da önemli hasarlara yol açm›yorlar.
Bir k›sm›ysa ölüme bile neden olabilecek türden.
Hepimiz günlük yaﬂant›m›zda birçok virüs, bakteri, protozoa ya da mantarla karﬂ›laﬂ›yoruz. Kahve fincan›m›zda, ayakkab›lar›m›z›n alt›nda, mutfak
süngerinde, bozuk ya da kâ¤›t paralarda… Ancak ne mutlu ki bu savaﬂç›lar›n
neredeyse % 99’uyla bar›ﬂ içinde yaﬂayabiliyoruz. Bu ortaklar›m›z›n yaln›zca
küçük bir bölümünün alerji, ishal, akci¤er enfeksiyonu ya da ciltte kaﬂ›nt›, dökülme gibi enfeksiyon etkileri var. Hastal›k yap›c› bakteri ya da mantarlar, genellikle hava yoluyla taﬂ›n›yor ve iç mekânlarda yaﬂamlar›n› sürdürüyorlar.
Ancak, yaz›n gelmesiyle havaland›rma sistemlerine ve yüzme havuzlar›na
ra¤bet de artt›. Bu nedenle, bakteri,
protozoa ve mantarlarla samimiyetimiz
de k›ﬂa oranla bir miktar daha fazla.
Ancak, yine de ciddi tehlike çanlar›n›n
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çalmad›¤›n›, gerekli önlemler al›nd›¤›nda bunlarla baﬂa ç›kman›n hiç de zor
olmad›¤›n› söyleyelim. Ne var ki, birço¤umuzda yüzme havuzu ya da klimadan hastal›k kapma korkusu geliﬂmiﬂ
durumda.
Yüzme havuzlar›, ortak kullan›ma
aç›k duﬂlar, saunalar, hamamlar ve soyunma odalar›, kimi bakteri, mantar ya
da protozoa ile tan›ﬂt›¤›m›z ortamlar.
E¤er gerekli önlemler al›nmam›ﬂsa ve
siz de bu hastal›k yap›c› canl›lara karﬂ›
duyarl›ysan›z, cryptoporidium türü bir
protozoa ya da mycobacterium marinum türü bir bakteriden etkilenmeniz
an meselesi. Peki, bu canl›lar›n etkisi
ne mi? Merak etmeyin pek de korkulacak türden de¤il; en fazla ishal ya da
cilt enfeksiyonuna yol aç›yorlar. Ancak,
bu canl›lar›n hemen hepsi, klordan kor-

kuyor. Duﬂlar›n ve havuzun klorla ya
da morötesi dezenfeksiyon yöntemleriyle temizlenmesi ve filtre sistemine
sahip olmas›, güven içinde yüzüp oynamam›z için yeterli.

Sular Denetleniyor
Genellikle suyun mikrobiyolojik olarak kontrolü, insanlarda ve memelilerde bulunabilen mikrop ya da bakterilerin araﬂt›r›lmas›na dayan›yor. Bu araﬂt›rman›n amac›, sudaki mikrop ve bakterilerin bulaﬂ›c› olup olmad›¤›n›n saptanmas›. Sudaki mikroplar, her zaman
hastal›k yap›c› olmasalar da, bunlar›n
sudaki varl›¤›, hastal›k yap›c› di¤er
mikrop ya da bakterilerin habercisi olarak kabul edilebiliyor. Bu nedenle de
çeﬂitli ülkelerde, birtak›m mikrop ve

bakterilerin, suda insan sa¤l›¤›n› tehdit
etmeyecek oranlarda bulunmalar›n› düzenleyen yönetmelikler ç›kar›l›yor, ar›tma iﬂlemlerine belli standartlar getiriliyor.
Musluklar›m›zdan akan sular, çifte
iﬂlemden geçirilerek, bizim için güvenli
hale getiriliyor. Öncelikle, sudaki büyük parazitleri eleyecek bir ar›tma yap›l›yor. Daha sonra, ozon ve klor kullan›larak dezenfeksiyon iﬂlemi uygulan›yor. Klor ayn› zamanda, suyun taﬂ›nd›¤› kanal ve borular›n dezenfekte edilmesi için de kullan›l›yor. Böylece, musluklar›m›za gelen su, hastal›k yap›c› organizmalardan ar›nd›r›lm›ﬂ oluyor. Ancak, dezenfekte edilmiﬂ temiz su, elbette yaﬂam için en uygun alanlardan biri
haline geliyor. Çünkü, çinko, demir,
magnezyum ve kalsiyum gibi do¤al olarak suda bulunan mineraller, bakterilerin en sevdi¤i besinlerden. Öte yandan,
erimiﬂ haldeki oksijen, hidrolik ak›nt›lar ve hatta suyun durgunlu¤u, bakteri
popülasyonunun geliﬂmesine yard›mc›
olabiliyor.
Bu nedenle evlerimizde, iﬂyerlerimizde, hatta kamuya aç›k çeﬂitli binalarda bu bakterilerle karﬂ›laﬂma olas›l›¤›m›z var. Ancak, bu durumun en
önemli sorumlular›ndan biri, hastane
binalar›. Her y›l % 10’u ölümle sonuçlanan birçok hastal›¤›n hastanelerden
kaynakland›¤› saptanm›ﬂ durumda.
1994-95 y›llar› aras›nda Fransa’da bir
grup hastane binas›nda yap›lan incelemeler sonucunda, buralarda kullan›lan
suda 37 farkl› türde bakteriye rastlanm›ﬂ. Al›nan örneklerin % 80’ininde, tüberküloz ya da cüzzam gibi hastal›klara neden olabilen mikobakteriler bulunmuﬂ. Atipik mikobakterilerin çeperleri, ço¤uzlaﬂabilen (polimerleﬂebilen)
lipid bar›nd›r›yorlar. Bu lipidler, dezenfektan ya da antiseptiklere karﬂ› direnç
gösterebilirler. Dolay›s›yla bunlarla baﬂa ç›kmak da di¤erlerine göre bazen biraz daha güç olabiliyor. Bulaﬂmalar›ysa, aerosoller, havada as›l› duran parçac›klar ya da yeterince sterilize edilme-

miﬂ ameliyat gereçleriyle olabiliyor.
Ayr›ca, hastanelerden al›nan su örneklerinde, penisiline direnç gösteren
ve ölümcül septisemiye yol açabilecek
enfeksiyon yap›c› Staphylococcus aureus bakterisine % 47 oran›nda rastlanm›ﬂ. Benzer biçimde, sifon, lavabo,
musluk, nemlendirici araçlar, havuz ve
f›skiyelerde de bulunabilen Pseudomonas aeroginosa % 26 oran›nda bulunmuﬂ. Bunlar›n d›ﬂ›nda, son y›llarda ad›n› s›kça duyar oldu¤umuz Legionella
pneumophila da örneklerde kendisini
göstermiﬂ.

Binalar Güvenli mi?
"Havuza, hamama ya da saunaya
gittim. Hiç bir enfeksiyon kapmad›m"
diye kendinizi güvende hissediyorsan›z
size kötü bir haberimiz var: Ne yaz›k ki
binalar bizi düﬂmanlardan korumuyor.
Kendi rahat›m›z için tercih etti¤imiz s›cakl›k, nem oran› ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan
sak›n›m, asl›nda birço¤u aç›k havada
yaﬂamlar›n› sürdüremeyen bu minik
düﬂmanlar›m›z için de ideal ortam› sa¤l›yor. Örne¤in, so¤uk alg›nl›¤› gibi enfeksiyonlar›, toplu taﬂ›ma araçlar›nda
yolculuk yaparken kapma olas›l›¤›m›z
% 1 bile de¤ilken, iﬂyerlerinde kapma
olas›l›¤›m›z % 30. ‹çeriye bir miktar taze hava girmesini sa¤lamak ya da içeri-

deki havay› temizleyen bir filtre sistemi
büyük ölçüde riski azalt›yor; ancak asla s›f›ra indiremiyor. Bu nedenle, filtreler de s›k s›k denetimden geçirilmeli ve
temizlenmeli.
Havaland›rma sistemlerindeki mantarlar›n bir k›sm› akci¤er enfeksiyonlar›na yol açarken, kimi türleri genellikle
alerji ya da cilt enfeksiyonlar›na, kimiyse alerjik olmayan solunum bozukluklar›na yol açabiliyor. Mantar sporlar›
özellikle, bunlara karﬂ› duyarl›l›¤› fazla
olan kiﬂilerce solundu¤unda zararl› etkisini gösterebiliyor.
Havaland›rma sistemlerinin di¤er
konuklar›ysa bakteriler. Bakterilerin
sa¤l›kl› insanlar› bu yolla tehdit etmesi
pek s›k rastlanan bir durum de¤il. Ancak yine de hastanelere özgü olan ya
da az görülen kimi enfeksiyon ve hastal›klara yol açabiliyorlar. Bütün bu konuklar ve akrabalar› bizim yeni yeni
duymaya baﬂlad›¤›m›z, ABD ve Avrupa’da üzerinde ciddi araﬂt›rmalar yap›lan "hasta bina sendromu" ve "düﬂük
kaliteli hava" olarak adland›r›lan durumlar›n sorumlular›. Her ne kadar
mantarlar da bunlar›n aras›nda yer alsalar da, hava yoluyla taﬂ›nan di¤er
hastal›k yap›c›lardan farkl› olarak normalde zararl› bir etkiye sahip de¤iller.
Mantar enfeksiyonlar› genellikle, mantarlar›n pek temiz olmayan ortamlarda
bulunmas›yla ortaya ç›k›yor. Ancak, havaland›rma sistemlerinin, nemlendirici
aletlerin, su tanklar›n›n, kanallar›n, ortak kullan›ma aç›k duﬂ ve havuzlar›n
her zaman uygun temizlik koﬂullar›n›
sa¤layabildi¤i söylenemez. Bunun bir
nedeni de sporlar. Bakteriler gibi mantarlar›n da spor üretmesi, zorlu koﬂullarda yaﬂamlar›n› sürdürmelerinde ya
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da yolculuk etmelerinde büyük kolayl›klar sa¤l›yor. Binalara giren ve havaland›rma sistemi kanallar› içinde gezinenler, mantar hücresinden daha küçük boyutlu olan sporlar. Boylar› 1
mikronla 100 mikron aras›nda de¤iﬂen
bu minik canl›lar›n havaland›rma sisteminden içeri girmelerini engellemek elbette biraz güç. Ancak, bunlar› engelleyecek filtre sistemleri üretilmeye baﬂland›. ‹lk aﬂamada filtreler mantar ya
da bakterilerin içeri s›zmalar›n› engelleyememiﬂse, içeride büyüyen düﬂmanlarla baﬂa ç›kmak biraz daha zorlaﬂ›yor. Ne var ki, geliﬂmek ve ço¤almak
için neme gereksinim duyduklar› bilindi¤inden, nemli ortamlar ya da ortama
nem sa¤layan kaynaklar tan›mlan›p denetim alt›na al›nabilir ve dezenfetke
edilebilirler. Bu mücadelede bir önemli
avantaj da, bu yolla kap›lan hastal›klar›n çok büyük bir k›sm›n›n k›sa süreli
tedavilerle iyileﬂtirilebilir olmas›.

Lejyoner Hastal›¤›
Hem s›hhi tesisattan, hem de havaland›rma sisteminden gelen hastal›klar›n belki de en ciddilerinden biri, lejyonelloz ya da lejyoner hastal›¤› diye bildi¤imiz ve ölümle sonuçlanabilen hastal›k.
2000 y›l›n›n Kas›m ay›nda Fransa’n›n Rennes kentinde, benzer ﬂikâyetlerle 24 kiﬂi hasteneye baﬂvurmuﬂ.
Daha hastal›¤›n ne oldu¤u anlaﬂ›lamadan, hastalar›n beﬂi yaﬂam›n› yitirmiﬂ.
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cunda, bunlar›n birer lejyonelloz vakas› oldu¤u ve hastalar›n hepsinin de ticaret merkezleri, iﬂyerleri ya da e¤lence yerlerindeki klima sistemlerine ait
su sorguçlar›n›n yak›n›nda bulunmuﬂ
olduklar› saptanm›ﬂ. Bir ay sonra hastaneye getirilen yedi hastadan da ikisi
kurtar›lamam›ﬂ. Bunlar›n da duﬂtan
akan sudan lejyonella bakterisi soluduklar› anlaﬂ›lm›ﬂ.
Dünyan›n çeﬂitli yerlerinde her y›l
yüzlerce lejyonella vakas›yla karﬂ›laﬂ›l›yor. Ancak, ilk saptanan vaka, 1976 tarihli. Philadelphia’da bir otelde yap›lan
Eski Lejyonerler (Fransa’n›n sömürgelerinde görevlendirdi¤i ve genellikle yabanc›lardan kurulu paral› asker birlikleri) Derne¤i toplant›s›na kat›lanlardan
200’ünün ﬂiddetli zatürreye yakaland›¤› ve 34’ünün yaﬂam›n› yitirdi¤i bu hastal›¤a yol açan bakteriye, lejyonerlerin
an›s›na Legionella pneumophila ad› verildi.

Seksenli y›llar›n ikinci yar›s›ndan
baﬂlayarak lejyoner hastal›¤›, kimi ülkelerde AIDS, kuduz ya da tüberküloz
gibi bildirimi zorunlu hastal›klar listesine al›nd›. Ancak, pek de s›k› bir izleme
sistemi oldu¤u söylenemez; ortalama
her üç vakadan yaln›zca birinin bildirildi¤i saptanm›ﬂ. Bu nedenle 1986’da
Avrupa Birli¤i’ne ba¤l› Avrupa Lejyonella Çal›ﬂma Grubu (EWGLI) kuruldu.
EWGLI’n›n en önemli görevi, bir izleme program› oluﬂturmak ve bu bilgileri tüm ülkelerin sa¤l›k bakanl›klar›na
bildirmek. Bunun yan› s›ra, su ﬂebekelerinden al›nan örnekler incelenerek
bir standardizasyon sa¤lanmaya da çal›ﬂ›l›yor.
Ancak, hastal›¤›n uzunca bir süre
ciddiye al›nmay›ﬂ› nedeniyle, ayn› ﬂikâyetlerle hastanelere gelen hastalar›n ci¤erlerini muayene etmek pek kimsenin
akl›na gelmemiﬂ. Ölüm nedeni olarak
da daha çok grip yaz›lm›ﬂ.
Hücre içi bir bakteri olan lejyonella,
geliﬂebilmek için bir amibe ya da tek
hücreli bir göl ya da akarsu bakterisine
tutunuyor. Ortam uygun oldu¤unda
da, lejyonella bakterileri, amibi parçalay›ncaya kadar ço¤al›yorlar. Bu öyle h›zl› bir ço¤alma ki, her iki saatte bir, say›s›n› ikiye katl›yor. Daha sonra suya
dökülüp, kendilerine yeni bir bar›nak
aramaya baﬂl›yorlar.
Lejyonella bakterileri daha çok nemli ortamlardan hoﬂlan›yorlar. Do¤ada
göl ya da akarsu gibi ortamlarda bulunurken, kent yaﬂam›nda en çok s›cak
su tanklar›, so¤utma kuleleri, f›skiyeler

gibi yerlerde rastlan›yor bunlara. Bakterinin geliﬂmesi için en uygun ortamlarsa 35-46 °C s›cakl›k, durgun su, 2,08,5 pH de¤eri, sudaki çökeller, yosun
ve tek hücreliler, L-sistin, HCL ve demir tuzlar›n›n varl›¤› ile oluﬂuyor.
Gerçekte, lejyonella bakterileri, lejyoner hastal›¤› ve Pontiac ateﬂi diye bilinen iki ayr› hastal›¤a yol açabiliyor.
Bakteriyi alanlar›n % 2-5’inde lejyoner
hastal›¤› görülürken, hastal›¤a yakalananlar›n % 5-15’i yaﬂam›n› yitiriyor.
Her y›l ortalama 1000 kiﬂinin ölüm nedeninin lejyonella bakterisi oldu¤u tahmin ediliyor. Akci¤er sever anlam›na
gelen Legionella pneumophila, ad›ndan da anlaﬂ›labilece¤i gibi, akci¤erlere
yerleﬂerek ba¤›ﬂ›kl›k sistemini ele geçirip, ﬂiddetli zatürreye yol açabiliyor.
Daha çok sigara ve alkol kullanan, kronik akci¤er hastal›¤› olan, AIDS, kanser, böbrek yetmezli¤i ya da diyabet gibi ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›layan bir
hastal›¤› bulunan kiﬂilerde ortaya ç›kabiliyor. Ayr›ca, erkeklerin lejyoner hastal›¤›na yakalanma oranlar› kad›nlar›nkinden iki kat fazla. Hastal›¤›n kuluçka
süresi, 2-10 gün aras› ve ilaç tedavisi olmadan iyileﬂmek mümkün de¤il.
ABD’de her y›l 25.000 ile 50.000 aras›nda lejyoner hastal›¤› vakas›na rastland›¤› tahmin ediliyor. Bu say›n›n kesin olmay›ﬂ›n›n nedeniyse, hastal›¤›n
baﬂka hastal›klarla kar›ﬂt›r›lmas›n›n kolay olmas› ve saptanmas› için her hastane ya da klinikte bulunmayan özel testlere gerek duyulmas›. Hastal›¤›n belirtileri, gripal bir vaka ya da di¤er zatürre
türlerine çok yak›n; yüksek ateﬂ, üﬂüme, kuru ya da balgaml› öksürük, kimi
zaman baﬂ a¤r›s›, kas a¤r›s›, mide bulant›s›, kusma ve ishal.
Pontiac ateﬂiyse, bakteriyi alan kiﬂilerin % 95’inde görülebilen, kuluçka süresi 36-48 saat olan ve 2-5 gün içinde
kendili¤inden iyileﬂen daha hafif bir
hastal›k. ‹lk defa 1968’de Michigan
Pontiac’da fark edilen hastal›k, ad›n› da
buradan alm›ﬂ. ‹lçe Sa¤l›k ‹daresi’nde
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-Y›lda en az bir kere, s›cak su tank›n›z› boﬂalt›n,
temizleyin, içinde çökelmiﬂ olan kireci çözün ve
dezenfekte edin.
-Suyun s›cakl›¤›n› 50 °C’ye ç›kar›n.
-Musluk contalar› ve filtreleriyle duﬂ aletinin baﬂ›n› yenisiyle de¤iﬂitirin.
-Suyu yavaﬂ yavaﬂ tüm musluklardan ak›t›n.
-En az her alt› haftada bir, musluklar›n kirecini
asitli bir çözeltiyle çözün, dezenfekte ettikten
sonra iyice y›kay›n.
-Tesisat›n uzun süre kullan›lmamas› durumunda,
ilk kullan›ﬂtan önce suyu tüm tesisattan geçecek
ﬂekilde ak›t›n.
-Mevsimlik kullan›ﬂlarda, önce tüm depo ve musluklar› temizleyin.
-Yeni borular›n döﬂenmesi ya da ﬂebeke üzerinde herhangi bir çal›ﬂma yap›lmas› durumunda,
yeni aletleri ovarak y›kay›n, dezenfekte edin ve
yeniden ovun.
-Eskimiﬂ borular› ve musluklar› yenileriyle de¤iﬂtirin.
-Yapt›¤›n›z tüm bak›m iﬂlemlerini, tarihleriyle
birlikte bir deftere kaydedin.

çal›ﬂan 100 memurdan 95’i ve binaya
giren 170 ziyaretçiden 49’u benzer ﬂikâyetlerle hastalan›nca, olay› araﬂt›rmak üzere sa¤l›k müfettiﬂleri görevlendirilmiﬂ. Ancak, binaya gönderilen müfettiﬂlerin üçü de ayn› ﬂekilde hastalan›nca, üç yeni müfettiﬂ daha görevlendirilmiﬂ. Fakat onlar da hastalanmaktan
kurtulamam›ﬂlar. Sonunda olay›n sorumlusunun, bodrumda bulunan buhar
s›k›ﬂt›rma makinesi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ.
Yap›lan incelemeler, kayna¤›n daha
çok s›cak su devreleri oldu¤unu ortaya
koyuyor. Yaln›zca lejyonella bar›nd›ran
aerosolleri soluma yoluyla de¤il, bunlar›n
rüzgârla yüzlerce metre taﬂ›nmas›yla da
bu bakterilerle tan›ﬂ›labilir. Bakterinin
bulundu¤u bir so¤utma kulesinin 5001000 m yak›n›nda bulunan herkes hastal›¤› kapma riskini taﬂ›yabilir. Ülkemizde
de Erzincan’da bir ö¤renci yurdunda lejyoner hastal›¤› nedeniyle kaybetti¤imiz
ö¤renciler ve birkaç y›l önce Akdeniz’de
tatil yapan ve yine lejyoner hastal›¤› nedeniyle yaﬂamlar›n› yitiren Danimarkal›
turistler, bizim de bu hastal›kla daha ya-

k›ndan tan›ﬂmam›za arac› oldular. Hem
halk sa¤l›¤›n› korumak, hem de turizm
aç›s›ndan puan kaybetmemek için, ülkemizde de lejyoner hastal›¤›, bildirilmesi
zorunlu hastal›klar listesine eklendi. Ancak, hastal›kla ilgili yeterince bilgilendirme yap›lamad›¤›ndan, ülkemizde lejyoner hastal›¤›n›n tan›s›n›n konulmas›n›n
ve bildiriminin yap›lmas›n›n henüz sisteme oturtuldu¤u söylenemez.
1995-96 y›llar› aras›nda, klima sistemi bulunan 70 kadar iﬂyeri, fabrika, hastane ve otelde yap›lan çal›ﬂmalar, incelenen ekipman›n % 75’inin bakteri bar›nd›rd›¤› sonucunu veriyor. Ne var ki bütün bu ekipman› sürekli kontrol etmek
pek kolay de¤il. Uzmanlar, hastaneler
baﬂta olmak üzere, halk›n kullan›m›na
aç›k yerlerdeki su tesisat› ve klima sistemlerinin s›k› denetimlerden geçirilmesi gerekti¤ini söylüyorlar. Ancak yap›lan
denetimler ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›, genellikle ﬂebekeye klor yüklemek ve
muslu¤a gelen suyun s›cakl›¤›n›
70°C’ye ç›kar›p sonra da so¤utmaktan
öteye geçmiyor. Bu arada zararl› bakterilerin yan›nda yararl› olanlar da eleniyor. Bu da su borular›n›n içindeki ekosistemi de¤iﬂtiriyor. Bu zorlama da daha zararl› olan bakterilerin savaﬂ› kazanmas›na yol aç›yor. Klor yüklemesiyle
bakteriler bulunduklar› yerden sökülüp
at›l›yor. Ancak, boruda biriken tortular
boruyu t›kad›¤›nda, lejyonella gibi bakteriler de bu tortulardaki yerlerini al›yorlar. Su ﬂebekesi içinde serbest b›rak›ld›¤›nda da, bakteriler bu iyileﬂtirme
iﬂleminin avantaj›n› yaﬂ›yorlar böylece.
Bu nedenle temizlik ve ar›tma iﬂlemlerini yaparken uzmanlar›n önerdikleri pratik yöntemlere uymakta yarar var.
Her ne kadar ortaklar›m›z›n birço¤uyla bar›ﬂ içinde yaﬂaman›n ya da
ufak çapl› zararlarla hastal›klar› atlatman›n bir yolunu buluyor olsak da, bir
cilt ya da akci¤er enfeksiyonu ya da ishal, kimi zamanlarda çok sinir bozucu
olabiliyor. Daha ciddi sonuçlara yol
açanlar› da cabas› elbette. Bu nedenle,
yaﬂad›¤›m›z yerlerin temizli¤ine, iyi filtre sistemleri edinmeye ve içeriye temiz
hava girmesine özen göstermemiz gerekiyor.
Elif Y›lmaz
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